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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Ewangelii Świętego Łukasza(Łk 16, 19 – 31)
Przypowieśd o Łazarzu i bogaczu
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek
bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzieo w
dzieoucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak
pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycid się
odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały
jego wrzody.
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama.
Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki
w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama
i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się
nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył
w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym
płomieniu”. Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra,
a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A
ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaśd, tak że nikt, chodby chciał, stąd
do was przejśd nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”.
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem
pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.Lecz Abraham
odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie –
odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z umarłych poszedłdo nich, to się nawrócą”.
Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to chodby ktoś z umarłych
powstał, nie uwierzą”».

Bóg w swojej miłości obdarzył dobrami bogatego, aby przez niego okazać
miłość innym. Bogaty człowiek przyjął dar, ale nie umiał nim zarządzać i
zatrzymał tę miłość na sobie. To spowodowało, że dobro, które otrzymał
obróciło się przeciw niemu. Wydaje się, że Chrystus opowiada tę przypowieść,
by obudzić miłość u ludzi bogatych. Pochyla się nad bogatymi, którzy tak łatwo
tracą wzrok, ślepną i nie dostrzegają innych.Czy tę przypowieść Chrystus
opowiedział też dla mnie?

___________PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH____________
PONIEDZIAŁEK – 30.09.2019 – św. Hieronima
7.00 - Za † Huberta Kroner w 30 dniu po śm. (int. od mieszkaoców ul. Fabrycznej)
18.00- Za † ojca Huberta Nowak z ok. ur. oraz † mamę Jadwigę
- Za † Stanisława Kolibaba w kol. r. śm.
WTOREK – 01.10.2019 – św. Teresy od Dzieciątka Jezus
7.00 - Za †† rodzic. Franciszka i Adelajdę, brata, dziadków i d. w c.
18.00 - Za † matkę Wiktorię Makselon, ciocię Gertrudę Rudka w 11 r. śm. oraz †† z pokr. i d. w c.
- Za † rodzic. Annę i Mariana, teściów Annę i Kazimierza, braci, bratanicę Grażynę i dziadków z o. s.
ŚRODA – 02.10.2019 – św. Aniołów Stróżów
7.00 - Za † mamę Czesławę w kol. r. śm., jej †† rodzic. i †† z rodziny
18.00- Za †† rodzic. Jarosławę i Kazimierza, † Mariana oraz †† z rodzin Kolasa, Kubacki
- Za † mamę Danutę Szumską w 5 r. śm. i †† z rodziny
CZWARTEK – 03.10.2019 – Pierwszy Czwartek Miesiąca
7.00 - Za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie, zakonne i misyjne
18.00- Za † męża Krystiana Rychlik, †† rodzic. Henryka i Różę Kraka, teściów Edmunda i Zelmę,
†† dziadków i †† z pokrew.
- Za †† rodziców, rodzeostwo i d. w c.
PIĄTEK – 04.10.2019 – Pierwszy Piątek Miesiąca
7.00 - Za czcicieli NSPJ, dobrodziejów naszej parafii, fundatorów i budowniczych kościoła
15.00- Godzina Miłosierdzia Bożego
18.00- Za † męża Marka Wachtl w kol. r. śm., †† z rodziny i d. w c.
- Za † mamę Helenę w kol. r. śm., †† z rodziny, pokrewieostwa i d. w c.
SOBOTA – 05.10.2019 – Pierwsza Sobota Miesiąca – św. Faustyny
7.00 - Za czcicieli NMP i wspólnotę Żywego Różaoca
11.30- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Urszuli i Huberta Dworaczek z ok. 40 r. śl. oraz o bł. B. w rodz.
18.00- Za † Bogumiłę Łazik w kol. r. śm., siostrę Barbarę, brata Stanisława, Elżbietę i Michała Olewicz,
†† z rodziny Łazik i Olewicz
- Za † ojca Jana Marnik, jego †† rodzic. Zofię i Stanisława, dziadków z obu. stron, †† z rodzin
Marnik i Cwynar
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.10.2019 – ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA
7.00 - Za †† rodzic. Antoniego i Marcelinę, zięcia Krzysztofa, siostry Zofię i Marię, szwagrów, †
Rudika,
†† z pokr. Huzarów, Gradowskich, Jachimowskich, Oczkowskich, teściów Kamilę i Franciszka
8.30 - Za † Alfreda Bienias w 4 r. śm., jego †† rodzic. Jana, Annę, Marię Bienias, †† rodzic. Karola
i Marię Byrtek, †† z rodziny z obu str. i d. w c.
- Za † Jana Marchelewicz w 1 r. śm., †† mamę, siostrę i brata
- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. ks. seniora Reinholda Buczek z ok. ur.
10.00- Za † rodzic. Jadwigę i Jerzego Strzelczyk, brata Andrzeja, †† z rodzin Strzelczyk, Ploch
- Za †† Jadwigę, Gerarda, Bernarda Sprancel i †† z rodziny
11.15- Msza w int. parafian, dobroczyoców, fundatorów i budowniczych kościoła
12.15-CHRZEST: Amelia Emilia Gawlik, Bartosz Mateusz Lerch,Alicja Zych
15.00- Do B. Op. p. w. MB Fat. w int. Magdaleny z ok. 35 r. ur. z prośbą o światło Ducha Św.
- Za † ojca Jana w 100 r. ur.

_________OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE _________
1. XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – O godz. 16.00 nieszpory.
2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej nowenna ku św. Ojca Pio, serdecznie zapraszamy.
3. We wtorek 1 października obchodzimy wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
W tym dniu rozpoczyna się miesiąc październik poświęcony Matce Bożej Różaocowej.Różaniec jest
najpiękniejszą modlitwą, którą człowiek ofiaruje Bogu przez pośrednictwo Najśw. Maryi Panny.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnego, codziennego odmawiania różaoca, o który prosiła
Matka Boża objawiając się w Fatimie.
We wtorek o godz. 17.15 uroczyste rozpoczęcie nabożeostw różaocowych, serdecznie zapraszamy.
Nabożeostwa różaocowe w tygodniu będą o godz. 17.15, w niedzielę o godz. 16.00.
4.W środę wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów.
5. I Czwartek miesiąca – czcimy Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
O godz. 7.00 Msza św. za kapłanów i o nowe powołania kapłaoskie zakonne i misyjne.
Od godz. 17.00 do 18.00 adoracja Najśw. Sakramentu i miesięczna spowiedź dla dzieci i młodzieży.
O godz. 17.15 Nabożeostwo różaocowe i modlitwy o powołania
O godz. 18.00 Msza św. wieczorna – szkolna, zapraszamy dzieci i rodziców.
Po Mszy św. będzie spotkanie dla dzieci komunijnych i ich rodziców z uroczystym poświęceniem i
przekazaniem dzieciom komunijnym pamiątkowych różaoców.
6. I Piątek miesiąca – w naszej parafii Dzieo Miłosierdzia Bożego i wynagrodzenie Panu Bogu za grzechy
świata i nasze osobiste. W piątek obchodzimy także wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.
O godz. 7.00 Msza św. za czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa, dobrodziejów parafii i budowniczych kościoła.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego – Godzinki ku czci Męki Paoskiej i adoracja Najśw. Sakramentu.
Od godz. 17.00 do 18.00 spowiedź św. dla młodzieży i dorosłych.
O godz. 17.15 nabożeostwo różaocowe. O godz. 19.00 spotkanie modlitewne dla młodzieży.
7. I Sobota miesiąca - czcimy Niepokalane Serce Najśw. Maryi Panny. Zapraszamy do udziału
w nabożeostwie I Soboty miesiąca, o które prosiła Matka Boża w Fatimie.
O godz. 6.30 różaniec wynagradzający, o godz. 7.00 Msza św. w int. wspólnoty Żywego Różaoca i
czcicieliMatki Bożej, po Mszy św. nabożeostwo i zmiana tajemnic.
W sobotę obchodzimy także wspomnienie św. Siostry Faustyny, Apostołki Bożego Miłosierdzia.
O godz. 10.00 spotkanie formacyjne. dla ministrantów i Dzieci Maryi.
O godz. 16.30 nauka dla rodziców i chrzestnych. O godz. 17. 15 nabożeostwo różaocowe.
8. W niedzielę 6 października obchodzimy rocznicę konsekracji naszego kościoła parafialnego.
O godz. 11.15 uroczysta Msza św. za Parafian, budowniczych kościoła oraz za wszystkich dobroczyoców
i ofiarodawców. Zapraszamy serdecznie Parafian oraz poczty sztandarowe, ministrantów i Dzieci Maryi.
W niedzielę 6 października o godz. 8.30. Msza św. z okazji urodzin ks. Seniora Reinholda Buczka.
W niedzielę gościd będzie w naszej parafii O. Misjonarza ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi
Niepokalanej, który wygłosi Słowo Boże i po każdej Mszy św. będzie rozprowadzał kalendarze misyjne.
9. W poniedziałek 7 października przypada wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różaocowej, w tym dniu
swoje święto obchodzi wspólnota Żywego Różaoca i czciciele Matki Bożej Różaocowej.
O godz. 9.00 będzie Msza św. w int. wspólnoty Żywego Różaoca i czcicieli Matki Bożej oraz za wszystkich
chorych z udzieleniem sakramentu Namaszczenia Chorych.
10. Odwiedziny chorych w przyszłym miesiącu będą w sobotę 12 października.

11. W kancelarii parafialnej przyjmowane są intencje Mszy św. na rok 2020.Pamiętajmy
o swoich rocznicach i jubileuszach oraz o rocznicach swoich bliskich zmarłych.
12. W tym tygodniu tj. od wtorku nastąpi zmiana godzin urzędowania kancelarii parafialnej.
Kancelaria czynna będzie: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – rano od godz. 8.00 do 8.30.
i po południu od godz. 16.00 do 17.00. W środę i sobotę kancelaria nieczynna.
13. W obecnym czasie nasila się wielki atak szatana na kapłanów i na cały Kościół, usiłuje się za wszelką cenę
podważyd autorytet Kościoła i zniszczyd wartości chrześcijaoskie, które są fundamentem naszej wiary. Jest
to działanie celowe, wymierzone w całą wspólnotę żywego Kościoła, do którego przez chrzest
i wiarę przynależymy. Dlatego prosimy wszystkich wiernych o modlitwę za cały Kościół.
14. Wszystkim naszym dobroczyocom i ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapład za ofiary
duchowe i materialne, a także za wszelkie przejawy dobroci i życzliwości.Dziękujemy parafianom
za liczny udział w pielgrzymce do Częstochowy w której wzięło udział ponad 150 osób. Ojciec
Kustosz z Jasnej Góry dziękuje pielgrzymom za piękne świadectwo wiary i zapewnia o stałej
pamięci w modlitwie przed tronem Jasnogórskiej Matki i Królowej. Życzymy drogim Parafianom
i Gościom błogosławionej niedzieli i obfitych łask Bożych w nowym tygodniu.

NA CZYM POLEGAŁ GRZECH BOGACZA ?
Nie wystarczy powiedzieć, że był złym człowiekiem, bo Jezus nic o tym nie mówi. Nie
wspomina również o tym, że bogacz dręczył fizycznie Łazarza, że mu dokuczał, że z niego
kpił, że go obrażał. Nic z tych rzeczy. Bogacz nie dostrzegał Łazarza, bo przed swoimi
oczyma miał parawan bogactwa, który uczynił go ślepym, nieczułym i obojętnym na los
potrzebującego. Dopiero w otchłani „podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na
jego łonie”. Dopiero tam „podniósł oczy”, „ujrzał”, ale tym razem „z daleka”. I było już na to
zdecydowanie za późno.
Dopiero cierpienie przypomniało bogaczowi o pięciu braciach, którzy dalej ucztują i
bawią się. Jednak słyszy odpowiedź: „niemożliwe”. Nawet gdyby posłać im ducha zmarłego,
nic to nie pomoże. I w tym momencie: Abraham mówi: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże
ich słuchają”. Mają po prostu słowo Boże – w Nim jest wszystko zawarte. To w tej sytuacji
jedyny i właściwy drogowskaz. Pośmiertny los bogacza i Łazarza nie jest jakąś zemstą czy
karą Bożą, lecz naturalną konsekwencją stylu i kierunku życia. Kto inwestował tylko w
doczesność i dobra materialne, musi się zadowolić tym, co one oferują, a więc
tymczasowością i śmiertelnością. Kto natomiast nie mógł polegać jedynie na sobie i swym
stanie posiadania, nauczył się polegać na Bogu i zainwestował w ten sposób w życie
wieczne.
Wokół nas jest wielu potrzebujących. Nieraz może nas to przerażać. Ale częściej
zobojętnia, zamyka nasze oczy i serce. Dlatego kiedy tłumaczymy się sami przed sobą,
że nie jesteśmy w stanie zaradzić potrzebom wszystkich łazarzy, musimy nieustannie
zwracać swój wzrok ku Chrystusowi. To On będąc bogatym, dla nas stał się ubogim,
aby nas ubogacić swoim ubóstwem. Jezus przypomina nam, że musimy nieustannie
otwierać swoje oczy na potrzeby i cierpienia braci oraz rozwijać w sobie dar roztropności.
Wszystko po to, by mieć świadomość tego, po co żyjemy i stawać się darem dla innych.

